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L’any de la crisi
2008 ha estat l’any en el qual la paraula crisi ha sonat en 
més idiomes i accents. Nascuda als Estats Units per les 
males pràctiques d’algunes empreses d’assegurances i 
bancàries, la crisi financera i econòmica s’ha estès pel món 
sencer i ha obligat governs d’Europa, Àsia i Amèrica a 
prendre decisions intervencionistes sobre el mercat com 
no s’havien vist des de feia dècades. 

La crisi ha arribat d’una forma molt profunda ja a les 
empreses. El creixement de l’atur després de l’estiu ha 
estat molt marcat i moltes empreses anuncien que estan 
al límit de les seves possibilitats, especialment financeres.
Això porta a pensar en una entrada de l’any 2009 que serà 
dura i difícil, tot i que comencen a proliferar les veus que 
afirmen també que a finals del 2009 es començarà a veure 
un canvi de tendència favorable en l’economia mundial. 

És possible que sigui així, sobretot si les mesures que es 
prenen ara resulten vàlides. Però, per a la història, el 2008 
quedarà com un any de patiment i por, que ha posat a 
prova l’economia mundial.

BARACK OBAMA
PERSONATGE VILAWEB

DE L’ANY 2008

Un any difícil com ha 
estat des de 
qualsevol punt de 
vista, el 2008 ha 
tingut un contrapunt 
rotund d’esperança 
en la campanya 
electoral 
protagonitzada als 
Estats Units per 
Barack Obama. 

Obama ha impactat 
arreu del món per la 
seva serenitat, per 
haver proposat 
grans canvis i alhora 
fer-los creïbles, per 
l’elegància i 
l’oratòria, pel 
respecte cap als 
rivals. Els Estats 
Units han cregut en 
el seu missatge de 
canvi i el món espera 
atent a veure què 
farà ara des de la 
Casa Blanca, 
convertit en el 
president més 
esperat de les 
darreres dècades.

En qualsevol cas, 
sigui quin sigui el 
seu futur, serà difícil 
d’oblidar quanta 
esperança en la 
possibilitat d’un futur 
diferent ha arribat a 
crear Obama aquest 
2008.

http://www.vilaweb.cat
http://www.vilaweb.cat
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GENER 1 DE GENER. 
COMENCEN LES COMMEMORACIONS 
DELS 800 ANYS DEL REI JAUME I

món·Microsoft 
vol Yahoo
Al gener Microsoft va 
fer una primera oferta 
de compra de Yahoo!. 
Al llarg de l’any les 
dues empreses han 
estat involucrades en 
negociacions molt 
complexes, sense un 
final clar encara. Pel 
camí, però, Jerry 
Yang, el carismàtic 
fundador de 
l’empresa d’internet, 
va plegar.

Esclata la crisi
EL 21 DE GENER LES BORSES DE TOT EL MÓN ENTREN 
EN UNA FASE DE PÀNIC QUE DURARÀ TOT L’ANY

Dies després que dos dels grans bancs americans 
anunciessin pèrdues enormes la borsa del món sencer es va 
veure sacsejada en un nou dia negre. De sobte van baixar 
als nivells en els quals s’havien situat després dels atacs de 
l’11-S, i van forçar el govern americà a una intervenció 
directa en l’economia d’una dimensió desconeguda. La 
recessió del mercat immobiliari i les anomenades sub-prime 
passaven factura, cruels, als mercats i destapaven tot de 
pràctiques gens edificants en algunes empreses 
multinacionals i un nivell de vigilància del mercat per les 
autoritats reguladores molt inferior al que era d’esperar. 
Enmig d’una notable confusió que no para d’alimentar els 
rumors, el govern dels Estats Units intervé bancs privats, 
inicia investigacions sobre comportaments interns i baixa a 
nivells històricament baixos el preu del diner. La crisi es farà 
especialment visible a partir de l’estiu i afectarà de forma 
molt dura també la Unió Europea. A final d’any el G20 es 
reuneix de forma solemne a Washington intentant enviar un 
missatge de confiança als inversors, que no arriba a quallar. 
A aquestes alçades ja ningú no dubta que la crisi serà difícil. 
L’única pregunta és fins quan durarà.

unió·Multa i 
inhabilitació 
d’Atutxa
El president del 
Parlament basc és 
multat per no haver 
dissolt el grup 
parlamentari de 
Batasuna. L’any 
acabarà amb canvis 
legals dubtosos 
promoguts des del 
govern espanyol per 
a aconseguir que 
l’esquerra abertzale 
perdi tota la seva 
representació 
política.
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FEBRER1 DE FEBRER
GASOL DEBUTA ALS LAKERS

país·Es 
moren Cassià 
Maria Just i 
Palau i Fabre
Dissabte 23 
es moria 
Palau i 
Fabre, 
poeta, 
dramaturg, 
contista, 
assagista, 
traductor i un dels 
màxims 
especialistes en 
l'obra de Picasso. 

El dia 12 del mateix 
mes es moria Cassià 
Maria Just, que 
havia estat abat de 

Montserrat i 
un gran 
defensor de 
les llibertats 
cíviques i 
nacionals.

Kosovë, nou estat europeu
LA INDEPENDÈNCIA DE L’EX-REGIÓ SÈRBIA TENSA EL 
DEBAT INTERNACIONAL SOBRE EL SOBIRANISME

món·Castro 
deixa el poder
A pocs mesos de fer 
cinquanta anys de la 
revolució cubana, 
Fidel Castro 
abandona tots els 
seus càrrecs, molt 
afeblit de salut. El 
substitueix el seu 
germà Raúl mentre 
circulen rumors de la 
seva mort.

Kosovë es va proclamar independent el 17 de febrer. El 
primer ministre Hashim Thaçi ho va anunciar després que 
tots els membres del Parlament haguessin signat la 
declaració que solemnitza el naixement del nou estat. 

Sèrbia va criticar de forma dura el reconeixement de la 
independència kosovesa i va aprovar una llei de caràcter 
simbòlic que l’anul·la per demostrar a la comunitat 
internacional que no renunciarà de grat a la que considera 
una província seva. Rússia va donar suport a Sèrbia i el 
debat sobre el dret de Kosovë de ser independent va 
ressonar després quan Rússia va reconèixer com a 
independents Ossètia del Nord i Abkhàsia. 

Al darrere de la discrepància hi havia el fet que Kosovë no 
tenia reconegut l’estatut de república en l’antiga Iugoslàvia. 
La comunitat internacional havia acceptat amb major o 
menor entusiasme que les antigues repúbliques tenien dret 
a la secessió, però no es van posar d’acord sobre el dret 
d’una regió a seguir el mateix camí. 

El fet és que a finals d’any només 52 estats membres de 
l’ONU reconeixien Kosovë. Entre ells, però, hi ha els Estats 
Units, França, Alemanya, Gran Bretanya, Austràlia, el Japó, 
Canadà i Turquia. La majoria dels contraris al 
reconeixement, entre els quals Espanya, ho són per por a un 
precedent que els podria repercutir dins les seves fronteres. 
Això han dit països com l’Argentina, Bolívia, l’Índia, el 
Paquistan o Rússia.



4

VILAWEB 4

MARÇ 9 DE MARÇ
EL PSOE GUANYA LES ELECCIONS ESPANYOLES

Principat. Tot el poder al PSOE
El “català emprenyat” no s’ha vist enlloc. Ni 
l’estatut, ni la important crisi de les infrastructures, 
ni els papers de Salamanca, ni res. El PSOE no 
només no ha mostrat cap desgast, sinó que ha 
augmentat el nombre de vots. Ho ha fet, sobretot, a 
costa dels seus socis del govern tripartit, 
particularment d’Esquerra Republicana. 
El PSC ha guanyat per majoria clara en totes les 
circumscripcions i ha aportat al socialisme espanyol 
els escons que fan la diferència entre el PSOE i el 
PP. Dit a l’inrevés, el PP ha perdut les eleccions a 
Catalunya.

El PP més fort al País Valencià
Els socialistes poden argumentar que han aturat la 
caiguda lliure que el PSPV mantenia en les darreres 
eleccions. I això és cert, però és un consol ben escàs 
perquè el Partit Popular augmenta encara més la seva 
representació i s’emporta els dos escons en joc, el que 
pertanyia a Esquerra Unida a València i el nou escó 
d’Alacant.

Mentrestant, la divisió del vot entre Esquerra Unida i la 
nova coalició Bloc-Iniciativa-Verds només ha comportat la 
pèrdua de l’escó d’Esquerra Unida, tot i que és molt 
probable que també hauria perdut encara que no 
s’hagués dividit el vot. 

Empat a Les Illes
L’empat absolut entre el PP i el PSIB-
PSOE a les Illes no ha canviat en 
aquestes eleccions. Els resultats són 
calcats als de fa quatre anys i 
l’esforç desplegat per Unitat per les 
Illes ha quedat en no res. Populars i 
socialistes es reparteixen a parts 
iguals els vuit escons de les Illes 
Balears essent els únics 
representants dels seus ciutadans. 

2008

2004

país·Mor 
Josep Benet
El polític i 
historiador 
Josep 
Benet es va 
morir el 25 
de març 
als 87 
anys.  
Havia 
estat un 
dels 
referents 
de la lluita contra 
el franquisme.

PSC 25 · CiU 10 · PP 8 · ERC 3 · ICV 1 

PP 19 · PSPV 14

PSIB 4 · PP 4

país·Eleccions 
polèmiques a 
Perpinyà
La victòria de Joan 
Pau Alduy és 
qüestionada 
judicialment en un 
procés que durarà 
mesos i encara és 
per resoldre.
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ABRIL17 D’ABRIL
EL VALÈNCIA GUANYA LA FINAL DE COPA

món·La 
repressió al 
Tíbet crea 
problemes a 
la Xina.
El pas de la torxa 
olímpica de Pequín 
per algunes ciutats 
europees i 
americanes esdevé 
un autèntic 
maldecap pel govern 
xinès, perquè és 
aprofitat pels 
activistes dels drets 
humans per 
protestar de forma 
especial contra 
l’ocupació del Tíbet 
per la Xina i la dura 
repressió que hi ha 
just abans dels 
Jocs. A Londres el 
recorregut és 
especialment caòtic 
i acaba amb 
dotzenes de 
detinguts. A San 
Francisco ha de 
renunciar al 
recorregut previst en 
un inici i abandona 
la ciutat de forma 
precipitada.

El 29 d’abril el consell espanyol de 
ministres aprovava l’anomenat “mini-
transvasament de l’Ebre a 
Barcelona”. Feia setmanes que el 
govern català avisava de les 
possibles conseqüències de la 
sequera a l’àrea metropolitana i 
havia proposat en un primer 
moment un transvasament des de la 
conca del Segre. Finalment, però, va 
optar per les aigües de l’Ebre però amb 
un cost polític molt car. 

Les Terres de l’Ebre es van mobilitzar de nou, com ho havien 
fet contra el Pla Hidrològic espanyol, i l’impacte de la 
fractura en la confiança cap als polítics d’esquerres seria 
important. Els col·lectius d’Iniciativa a les Terres de l’Ebre 
van desvincular-se durant uns mesos de l’organització, i les 
tensions dins Esquerra van ser grans entre l’organització 
territorial i el partit. CiU es va sumar a les mobilitzacions i el 
PSC va quedar aïllat i definit com a partit “transvasista”. La 
comoditat amb la qual els dirigents dels partits d’esquerres 
passejaven per les Terres de l’Ebre es va trencar 
sobtadament. 

Manifestacions com la d’Amposta, concentracions arreu i 
també a Barcelona o declaracions ben contundents de la 
renascuda Plataforma de les Terres de l’Ebre van deixar clar 
que començava una nova època. Si anys abans 
els partits d’esquerres havien 

acorralat CiU, que 
s’havia quedat sola 
amb el PP defensant 
el transvasament, 
ara les tornes es 
giraven amb una 
certa amargor i 
decepció cap a la 
coalició de govern. 
Finalment va ploure 
i tot es va aturar. 
Però la fractura 
entre els partits i 
el territori ha 
crescut, i molt.

L’Ebre, de nou per l’aigua
EL GOVERN CATALÀ INTENTA UN TRANSVASAMENT 
ENCOBERT QUE CAUSA INDIGNACIÓ A LES TERRES DE 
L’EBRE I UNA IMPORTANT FRACTURA DELS PARTITS 
D’ESQUERRES.
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MAIG 9 DE MAIG. 
MÒNICA TERRIBAS NOVA DIRECTORA DE TV3

país·Català a 
l’Assemblea 
Francesa
El diputat de la UMP 
Daniel Mach va ser 
el primer a parlar en 
català a l’assemblea 
francesa. Ho va fer 
el 7 de maig durant 
el debat sobre les 
llengües 
minoritàries. Mach 
va dir, en català, que 
la llengua és un dret. 

país·La MAT 
avança
El 13 de maig el 
Síndic va ordenar 
d’aturar una part de 
les obres de la MAT, 
que han causat una 
gran polèmica en 
diverses comarques 
del Principat i 
Catalunya Nord. 
Tanmateix les 
torres han 
continuat aixecant-
se tot i que els 
col·lectius en contra 
han trobat formes 
diverses de retardar 
el seu avanç. El 5 de maig començava el judici de l’anomenat Cas 

Andratx, cas que va deixar al descobert el problema de la 
corrupció urbanística a les Illes Balears sota el govern del 
popular Jaume Matas. S’hi jutjava l’ex-alcalde Eugenio 
Hidalgo però també altres funcionaris entre els quals l’ex-
director general d’Ordenació del Territori Jaume Massot. 
La sentència del primer judici va arribar a finals de mes i 
condemnava l’ex-alcalde a quatre anys de presó i Jaume 
Massot a tres i mig. Mesos després, una segona vista va 
cloure amb el resultat de cinc anys de presó i multa per a 
Jaume Massot, com a autor de falsedat documental i 
prevaricació urbanística, i un any i mig de presó per a 
Eugenio Hidalgo, com a inductor. En la mateixa sentència 
Hidalgo també fou condemnat a set anys d'inhabilitació 
per un delicte de prevaricació. 

El Cas Andratx ha estat el cas més espectacular dels 
molts que a les Illes i al sud del País Valencià han 
embrutat la política municipal amb sentències o amb 
canvis de govern motivats per sucoses requalificacions. 
Les comarques del Camp de Túria, de la Vega Baixa i les 
Marines han estat especialment tocades per una successió 
de detencions, mocions de censura, judicis i tensions que 
han posat de relleu fins a quin punt el negoci de la 
construcció ha condicionat les darreres dècades la vida 
política, amb la seva explosió especulativa. Molts 
ajuntaments han vist en la construcció diner fàcil que 
arribava sense preguntar res i han obert les portes a 
operacions aberrants que, a més, han quedat paralitzades 
o greument tocades amb la crisi econòmica. 

I una constatació tenebrosa final és la que aclareix que en 
els diversos casos han estat barrejats sense problemes 
alcaldes de signe polític ben divers.

Embolics amb la construcció
AL PAÍS VALENCIÀ I SOBRETOT A LES ILLES, EL 2008 HA 
ESTAT UN ANY MARCAT PELS PROCESSOS JUDICIALS 
CONTRA ESPECULADORS I POLÍTICS.

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267224.asp
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país·Adéu a 
Marquès
El 5 de juny 
enterraven a 
València el sociòleg 
i activista polític 
Josep Vicent 
Marquès. Vinculat 
des de sempre al 
nacionalisme i als 
moviments de 
l'esquerra 
antiautoritària, fou 
un dels introductors 
al País Valencià de 
l'activisme 
ecologista i un gran 
defensor de la 
igualtat de sexes. 
Josep Vicent 
Marquès era molt 
conegut pels seus 
articles de premsa i 
pels seus llibres, 
especialment per 
'País Perplex', que 
li meresqué el 
Premi Octubre del 
1974, i 'No és 
natural'. Grups, 
partits i 
associacions, a més 
de la Universitat de 
València, de la qual 
era professor, van 
fer públic el seu 
condol.

Puigcercós lidera una 
esquerra més partida
EL CONGRÉS REPUBLICÀ EVIDENCIA LES DIFERENTS 
POSICIONS QUE CONVIUEN DINS EL PARTIT

VILAWEB 7

JUNY17 DE JUNY
MONTSERRAT ABELLÓ, PREMI D’HONOR

Quatre candidatures diferents es 
van presentar al congrés d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. El 
resultat final de la votació va posar 
Joan Puigcercós al capdavant del 
partit però ho va fer en una clara 
condició de minoria i amb els crítics 
de Reagrupament.cat convertits en 
el segon sector del partit.

El malestar pel funcionament del 
govern i la gran baixada del nombre 
de votants, que va expressar en 
claredat en les eleccions espanyoles 
del novembre, van obrir un període 

d’incertesa que segurament no es resoldrà fins les pròximes 
eleccions catalanes. El vice-president del govern, Josep Lluís 
Carod-Rovira no es va presentar a les eleccions internes, 
però ha deixat clar de forma repetida que aspira a ser el cap 
de llista dels republicans en les eleccions generals, aspiració 
que també té el seu substitut com a secretari general de la 
formació, Joan Puigcercós.

EL VOT D’ERC
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JULIOL

país·El cas 
Vilaró
La nit de la final de 
l’Eurocopa seguidors 
espanyols 
protagonitzen 
incidents a Barcelona 
que acaben amb 
càrregues 
policíaques. Cinc dies 
després es 
descobreix per 
sorpresa que el cap 
de la Guàrdia Urbana, 
Xavier Vilaró, és a 
l’hospital molt greu, 
segons ell a causa 
d’una pilota de goma. 
VilaWeb nega aquesta 
versió en una sèrie 
d’articles pels quals 
rep una querella de 
l’Ajuntament.

7 DE JULIOL
NADAL GUANYA A WIMBLEDON

L’adéu de Bassas
'SI LA CLASSE POLÍTICA NO AGUANTA AQUEST 
PROGRAMA, TENIM UNA DEMOCRÀCIA MOLT 
JUSTETA'

El 18 de juliol Antoni Bassas va dir bon dia als seus oients per 
última vegada al ‘Matí de Catalunya Ràdio’. Bassas va 
anunciar a finals de juny que deixava el programa després de 
catorze anys per 
discrepàncies amb la 
direcció. El periodista 
s’acomiadà amb la cançó de 
Lluís Llach 'Un núvol blanc', 
després d'assegurar que 'si 
la classe política del país no 
pot aguantar un programa 
com aquest, és que tenim 
una democràcia molt 
justeta'. I va afegir que 'el 
poder mai no en té prou'. 
Antoni Bassas va dir adéu assegurant que la independència 
professional 'és possible' i que n'està orgullós. També va tenir 
paraules per a l'audiència, a qui va agrair tants anys de 
fidelitat, i per a les diferents direccions de Catalunya Ràdio, a 
qui donà les gràcies per 'haver tingut el programa més 
important del país'. 

Un centenar de persones va anar fins a la seu de Catalunya 
Ràdio a l'Avinguda Diagonal de Barcelona per acompanyar 
Bassas els últims minuts a antena. 

En un comunicat Bassas va dir que no tornaria a presentar el 
programa per 'punts de vista diferents amb la direcció sobre 
com hauria de ser el futur del programa'. El periodista ha 
estat el blanc prioritari de les crítiques del PSC, en concret 
del diputat Joan Ferran, que va personalitzar en Bassas el 
concepte de 'crosta nacionalista'. 

La primera onada d’audiència d’EGM després del comiat de 
Bassas va mostrar que 70.000 persones havien deixat 
d’escoltar Catalunya Ràdio en aquella franja horària. Antoni 
Bassas serà el nou corresponsal de TV3 a Washington.

país·Guanya 
Laporta

De forma molt justa 
però suficient Joan 
Laporta va guanyar la 
moció de censura del 
7 de juny. Bona part de 
la seva junta, però, va 
dimitir. La bona marxa 
posterior de l’equip, 
entrenat des del mes 
de juny per Pep 
Guardiola va suavitzar 
de forma notable la 
situació del club.
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AGOSTJOCS OLÍMPICS

VUIT MEDALLES PER A PHELPS

món·Guerra 
entre Rússia i 
Geòrgia

Després d’anys 
mantenint relacions 
inestables, Rússia i 
Geòrgia van acabar 
per entrar a 
l’enfrontament 
armat.
Com a resultat, 
Rússia reconeixeria 
el 26 d’agost la 
independència de 
les repúbliques 
georgianes 
d’Abkhàsia i Ossètia 
del Sud, mentre les 
seves tropes 
ocupaven aquests 
territoris i fins i tot 
entraven a Geòrgia 
fins arribar prop de 
la capital.
La comunitat 
internacional va 
reaccionar amb 
molta prudència als 
fets i només 
Nicaragua 
reconeixia les noves 
repúbliques, davant 
la indignació de 
Geòrgia.

L’Estatut del Principat va entrar en vigor el 9 d’agost de 
2006 i, segons les seves pròpies previsions legals, abans del 
9 d’agost de 2008 els governs català i espanyol havien 
d’haver negociat el nou esquema bilateral de finançament. 
El 9 d’agost va passar de llarg i el finançament encara no va 
arribar. El conseller Saura i la vice-presidenta De la Vega 
van fixar una segona data, enmig de la indignació de 
l’oposició i alguns membres del govern: tres mesos més. És 
a dir, el 9 de novembre. Tampoc no va haver-hi cap acord 
aleshores, fet que va molestar d’allò més Saura. 

S’acostava la votació dels pressupostos generals de l’estat i 
tots els diputats catalans van posar la carn al foc per no 
deixar passar l’oportunitat. Amb el vot en contra del PP, CiU, 
Esquerra i ICV-EUiA, els pressupostos van ser tombats a la 
cambra alta i només el vot dels diputats del PSC els van 
salvar al congrés. El PSC va argumentar que salvava el cap 
de Zapatero però tot advertint que no toleraria cap nou 
retard més enllà del primer de gener. I amb les darreres 
hores del 2008 va arribar una proposta massa poc específica 
sobre la qual hi ha una important discussió oberta.

El més sorprenent dels incompliments és que el govern 
espanyol desatenia una llei, l’estatut, aprovada per les 
mateixes corts espanyoles. 

El finançament que no arriba
EL GOVERN ESPANYOL VA ALLARGAR LA NEGOCIACIÓ 
SOBRE EL FINANÇAMENT MÉS ENLLÀ DE LA DATA DEL 9 
D’AGOST DE 2008, LÍMIT FIXAT LEGALMENT A L’ESTATUT 
DOS ANYS ABANS.
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SETEMBRE 11 DE SETEMBRE
MÉS DE CENT QUARANTA AJUNTAMENTS
HISSEN L’ESTELADA

RIPOLL BESALÚ

CALDERS VILASSAR DE MARPALAFRUGELL

VILA DE GRÀCIA SANT CARLES DE LA R.

GIRONA

ARGENTONA

BERGA

DELTEBRE

EL PLA DE STA. MARIA

ARENYS DE MUNT

ALELLA

SANT SADURNÍ BELLPUIG D’URGELL

TORELLÓ

PUIGCERDÀ

VILAFRANCA PENEDÈS

LES BORGES BLANQUES
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OCTUBRE10 D’OCTUBRE
CENTENARI DE MERCÈ RODOREDA

país·El pas 
lent del TGV
Després de causar 
un autèntic caos 
ferroviari, el TGV 
que enllaça 
Barcelona amb 
Madrid era una 
realitat el mes 
d’octubre. A 
València, 
mentrestant, el 
ramal del TGV que 
ha d’enllaçar amb 
Madrid patia 
retards i 
problemes. I de 
l’alta velocitat 
entre les dues 
capitals encara no 
se’n parla. 

El PP es posa en la cova amb 
el decret que obliga a fer 
Ciutadania en anglès
L’ESCOLA VALENCIANA ES REVOLTA CONTRA 
L’ARBITRARIETAT DEL CONSELLER FONT DE MORA

El 29 de novembre, com a culminació de les mobilitzacions 
iniciades l’octubre, desenes de milers de persones omplien 
els carrers de València protestant contra el decret del 
govern que obligava a impartir Ciutadania en anglès a les 
escoles -com una forma de boicot a una assignatura mal 
vista pel Partit Popular.

La decisió del conseller Font de Mora d’obligar a impartir 
Ciutadania en anglès, amb la presència de dos professors a 
l’aula, un d’ells fent de traductor, havia generat des de 
l’octubre tot de mobilitzacions i protestes que s’havien 
ampliat fins a constituir una denúncia de la precarietat de 
l’ensenyament públic al País Valencià.

Les mobilitzacions haurien d’haver desembocat en una vaga 
general als centres però aquesta va ser aturada en el darrer 
instant després que el govern anunciés que faria marxa 
enrere. L’amplitud de la protesta havia sorprès el PP, que no 
esperava un èxit tan indiscutible com el que es va apuntar 
la Plataforma per l’Ensenyament Públic. Amb el cap del 
conseller ballant ara caldrà veure si s’arriba a un acord 
abans del mes de febrer, com ha promès el consell.

país· Judici 
per cremar 
fotos del rei
L’Audiència 
espanyola porta a 
judici un grup de 
setze joves de Girona 
acusats de cremar 
retrats de Juan 
Carlos. Finalment 
seran absolts. Al 
novembre, però, es 
va confirmar la multa 
contra Jaume Roure i 
Enric Stern, que 
havia motivat la 
crema de fotos en 
solidaritat amb ells.
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NOVEMBRE
4 DE NOVEMBRE
BARACK OBAMA GUANYA LES ELECCIONS 
PRESIDENCIALS ALS ESTATS UNITS

Obama canvia Amèrica
ESDEVÉ EL PRIMER PRESIDENT AFRO-AMERICÀ DESPRÉS DE PROTAGONITZAR UNA 
CAMPANYA INSÒLITA QUE PROVOCA L’ENTUSIASME I ARRACONA ELS REPUBLICANS

Una campanya electoral extraordinària va 
portar el senador per Illinois Barack 
Hussein Obama a la Casa Blanca. Obama 
va haver de protagonitzar primer un 
enfrontament èpic amb Hillary Clinton 
per la candidatura demòcrata i després 
va derrotar John McCain, un candidat 
republicà que ho tenia impossible vista la 
impopularitat del president Bush.

L’allau d’entusiasme desfermat entre la 
gent jove per Obama, el seu missatge 
integrador i un ús excepcional d’internet 
han fet d’aquesta campanya una de les 
més sorprenents de la història recent dels 
Estats Units. Ara caldrà veure com es 
compleixen les promeses fetes, la primera 
i la més important, de posar fi a la guerra 
de l’Irac.

· LA REDACCIÓ DE VILAWEB HA TRIAT OBAMA PERSONATGE VILAWEB DE L’ANY 2008 ·
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14 DE DESEMBRE
SABATES CONTRA BUSH

país·Menys 
TV3 al sud
Un any després que 
la Generalitat 
Valenciana ordenés 
el tancament del 
repetidor de la 
Carrasqueta, a 
finals de novembre 
es tancaven també 
els repetidors 
d’Alginet i La Llosa, 
gestionats per 
Acció Cultural del 
País Valencià. 
D’aquesta manera 
prop de la meitat 
del País Valencià, 
per primer vegada 
en més de dues 
dècades, es veia 
impossibilitada de 
veure les emissions 
de TV3. 
Paradoxalment això 
passava mentre 
l’àrea 
metropolitana de 
Barcelona 
començava a poder 
veure Canal9, 
gràcies a una 
iniciativa del 
govern català que 
pensava que així 
podia estovar una 
mica la intransigent 
posició del PP 
valencià. 

Crispació jove
A GRÈCIA UNA MORT CAUSA ELS INCIDENTS MÉS 
IMPORTANTS DES DEL FINAL DE LA DICTADURA. AL NOSTRE 
PAÍS GRUPS D’ESTUDIANTS COL·LAPSEN CENTRES 
UNIVERSITARIS PROTESTANT PEL PLA BOLONYA

Són dues crisis diferents però 
amb elements comuns. A 
Grècia l’assassinat del jove 
Alexandros Grigoropoulos per 
la policia desencadenarà una 
violència enorme 
protagonitzada pels 
anomenat g700, els joves 
mileuristes grecs. La revolta 
grega rep ecos de solidaritat 
des de tots els països 
mediterranis i especialment 
al nostre país és recordada 

per les organitzacions i els 
estudiants que protagonitzen 
de forma insistent la protesta 
contra l’aplicació del Pla 
Bolonya.

Les protestes aturen classes i 
dificulten el normal 
funcionament de moltes 
universitats davant la mirada 
sorpresa dels rectors que no 
saben com aturar el 
moviment.

DESEMBRE
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2008: un any de rècords per a VilaWeb

Enguany VilaWeb ha marcat un rècord històric de lectors arribant als 371.361 usuaris 
únics en el recompte de Nielsen-OJD corresponent al mes d’octubre. Aquest 
creixement confirma el lideratge històric de VilaWeb entre els mitjans digitals en 
català. 
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Els primers 
informatius diaris 
de VilaWeb TV

VilaWeb TV ha consolidat la seva oferta durant el 2008 oferint 429 vídeos al llarg de 
l’any i l’ha ampliat amb noves propostes com ara els dos primers informatius diaris 
que es van fer durant les dues setmanes de la campanya electoral i també durant una 
setmana sencera des de les Terres de l’Ebre. A més, aquest 2008 VilaWeb TV ha 
obert el seu propi canal a YouTube i ha fet les primeres retransmissions en directe de 
diversos actes.


